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Förord 

Innehåll 

I samband med att Stockholm är kulturhuvudstad 1998 berättar vi i 
en serie skrifter hur några av våra bostadsområden vuxit fram och kort 
om deras historiska bakgrund. 

Denna skrift om Traneberg är också vårt försök att ge dig en ökad 
känsla och kunskap om det område du bor i. Den beskriver stadspla
neringen och arkitekturen och berättar om vilka ideal och tankar som 
låg bakom planeringen av stadsdelen. Materialet är framtaget av en 
forskargrupp på Tekniska Högskolan. 

Vi hoppas att skriften ska få dig att göra nya upptäckter och kanske 
se ditt område med nya ögon. Samtidigt belyser den hur viktigt det är 
att vi tillsammans fortsätter att vårda och vidareutveckla våra områden 
för kommande generationer. 

Stockholm i juli 1998 
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Historia och kuriosa 

Tranebergs gård i empirestil uppfördes i bör
jan av 1800-talet. 

Traneberg får sitt namn 

Traneberg har fått sitt namn efter en man vid namn Bengt Trana som 

på 1700-talet drev ett värdshus vid stranden av Tranebergssundet. 

Platsen är dock omtalad redan i slutet av 1670-talet som ett färjkarls-

torp. 1722 kallas torpet Guldsmedstorpet, troligen efter en guldsmed 

vid namn Jörgen Letzlei, som arbetade åt herrskapet på Ulvsunda. 

Senare blev det krog och från 1729 arrenderades torpet av Bengt 

Trana som där drev ett av många värdshus som fanns runt Stockholms 

stränder på den tiden då frakter ofta skedde med skutor. År 1733 får 

det namnet Traneberg. 

Den tvåvåningsbyggnad, Tranebergs gård, som än i dag står på plat

sen nedanför Idrottsparken ägdes decennierna före sekelskiftet av rege

mentsläkaren Carl Sandahl. Stockholms stad köpte gården 1904 och 

det gamla värdshustorpet försvann när byggandet i stadsdelen tog fart 

på 1930-talet. 

Industrier vid Svartvik och Sandvik 

I Traneberg fanns tidigt industrier av olika slag. Området kring Svart

vik ägdes en tid av den s k brännvinskungen L.O. Smith som hade 

omfattande brännvinstillverkning på Reimersholme. Han sålde områ-

I 

Torpet där Bengt Trana drev ett värdshus på 
1700-talet. Foto: 1923-24, Stockholms stadsm. 

Tranebergs idrottsplats "Tranan", som arren
derades av Djurgårdens IF till 1935, kallas 
idag Idrottsparken. Foto: Stockholms stadsmu
seum. 



Flygbild över industriområdet Sandvik med 
bostadshus för arbetarna i bakgrunden. Foto: 
Oscar Bladh, Stockholms stadsmuseum. 

De gamla bostadshusen vid Minneberg, varav 
många finns kvar än i dag, uppfördes 
1897-1918. De representerar olika arkitek
turriktningar och utgör en kulturhistoriskt 
värdefull miljö. Några byggdes i typisk Ameri-
kainspirerad panelarkitektur. Foto: 1900-10, 
Stockholms stadsmuseum. 

det vid Svartvik till en färgfabrikör vid namn P A. Schedin som lät 
uppföra en fabrik i början av 1870-talet. Ett par år senare byggdes 
Svartviks stärkelsefabrik och till området kom också Tångens gardinfa
brik som hade verksamhet ända till 1956. 

Vid Sandvik, intill Svartvik, låg ett glasbruk 1856-77, Sandviks 
glashytteaktiebolag. Där startades också Stockholms benmjölsfabrik 
1890 (Sandviks limfabrik) som spred en obehaglig doft i området. Se
nare tillkom flera småindustriella verksamheter. Byggnaderna är nu 
rivna och sedan mitten av 1980-talet ligger här bostadsområdet Min
neberg som uppfördes av HSB. 

Övre och Nedre Mineberg 

Övre och Nedre Mineberg var avstyckade från Ulvsunda. Byggnaderna 
uppfördes förmodligen omkring 1850. De ägdes båda av grosshandla
re Carl Wilhelm Brink, kallad Porter-Brink, p g a sin handel med Car-
negie porter. Han bodde sommartid på Övre Mineberg medan Nedre, 
vid stranden av Ulvsundasjön, hyrdes ut till sommargäster. Det var 
förmodligen grosshandlarens hustru Fredrika Wilhelmina, möjligen 
även äldsta dottern som också hette Wilhelmina, som gav upphov till 
namnet Mineberg. 

1897 köptes egendomen av benmjölsfabriken vid Sandvik som lät 
bygga bostäder för sina arbetare och tjänstemän i backen ovanför nu
varande Svartviksslingan. Stavningen Minneberg förekommer på kar
tor först 1917. 

Utsnitt ur "Plankarta över Stockholms stad 
med omnejd" upprättad åren 1917-22 av H. 
Hellberg och A. E. Påhlman, Stockholms SSM. 
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Margretelund 

Även Margretelund var avstyckad från Ulvsunda. Byggnaden som står 
kvar i dag byggdes 1830 av en kakelugnsmakare vid namn Anders 
Westman, vars hustru Sophia Margaretha sannolikt gav upphov till 
namnet som ursprungligen stavades Margrethelund. 

I närheten av den plats där Margretelund skulle byggas låg från 
1790-talet till 1822 Ulvsunda porslinsfabrik. Westman lär ha köpt fa
briksområdet som lertäkt till sin kakelugnstillverkning. 

Margretelund vid Stora Båtvarvsgränd. 

Johannelunds fd missionsstation. 

Johannelund och 
Himmelsfärdsberget 

Johannelund från slutet av 1700-talet var ursprungligen ett sommar
ställe som ägdes av köpmannen Abraham Keyser. Han var gift två 
gånger och båda hans hustrur hette Johanna, därav namnet. 

Evangeliska fosterlandsstiftelsen grundade 1863 ett institut för ut
bildning av missionärer och predikanter på Johannelunds gård och 
1867 byggde man ett nytt stort hus för institutet uppe på berget intill 
gården. 

Fastigheten såldes 1918 till Stockholms stad men stiftelsen stannade 
kvar som hyresgäster ända till 1960-talet. Området utgör i dag en kul
turhistoriskt värdefull miljö. 

Berget intill Johannelund började kallas Himmelsfärdsberget på 
1920-talet då missionsskolan anordnade morgongudstjänst varje Kris
ti Himmelsfärds dag på det då obebyggda berget. 
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Förutom gatunamn med lokal anknytning 
har gatorna i Traneberg fått namn efter en ka
tegori kallad "berg och bergarter". 

Vidängen 

Vidängen var ursprungligen ett torp som tillhörde Ulvsunda och låg 
söder om nuvarande korsningen mellan Ulvsunda slottsväg och Trane-
bergsvägen. Det var senare också namnet på en koloniträdgård som 
fanns i området. 

Tranebergsbron 

Innan någon bro fanns hade man haft en färjförbindelse mellan Svart
vik och Kungsholmsstranden vid Hornsberg. 

Den första bron mellan Kungsholmen och Traneberg byggdes i 
samband med att Gustav III lät bygga en ny väg till Drottningholm 
1784-87. Anledningen var att han ville slippa åka omvägen om Solna 
när han skulle ut till Drottningholm. Brofästet låg norr om nuvarande 
Tranebergsbron på Brommasidan och vägen drogs över Tranebergshöj
den. 

Omkring 1850 hade bron förfallit och fick ersättas med en flottbro. 
Det nya brofästet placerades längre söderut så att Drottningholmsvä
gen fick en mer praktisk sträckning längs stranden. 

När utbyggnaden av villor i trädgårdsstäderna Äppelviken, Smeds
lätten, Ålsten och Nockeby kom i gång ökade kraven på bättre kom
munikationer med Stockholm. En ny pontonbro av järn som klarade 
spårvagnstrafik byggdes 1913-14. 

Den nuvarande bron byggdes 1934 och blev grunden till den stora 
exploatering som då kom igång på Brommalandet. 

Invigningen av pontonbron 1914. Foto: A. 
Malmström, Stockholms stadsmuseum. 

Nya Tranebergsbron, stadens första högbro, 
hade när den byggdes 1934 världens då läng
sta betongspann med en spännvidd på 181 m. 
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Tranebergs planering och 
byggande 

Husen ligger omgivna av natur och grönska. 

Bostadsbrist och bostadspolitik 

Anda sedan sekelskiftet var trångboddheten i Stockholm mycket stor, 

speciellt bland barnfamiljer. 1933 utarbetade socialdemokraterna ett 

krisprogram. Man beslutade om statliga åtgärder för att stödja bygg

nadsverksamheten och öka bostadsbyggandet. 

De nya smalhusen 

Några ledamöter i Stockholms fastighetsnämnd som 1931 besökt en 

bostadsutställning i Berlin förespråkade en ny typ av funktionalistiska 

hus, sk smalhus. Det avgörande argumentet var främst att man kunde 

visa att de var lönsamma att bygga genom att ytorna utnyttjades mer 

rationellt. På samma yta som en enrumslägenhet i ett tjockhus gick det 

att få in en tvårumslägenhet i ett smalhus. Genom att inte bygga högre 

än 3-4 våningar slapp man dessutom att installera hiss. 
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Gammalt badrum och kök med ursprunglig 
inredning som marmorbänk och gasspis i en 
lägenhet vid Idrottsparken. 

Andra fördelar var att även smålägenheter på ett och två rum och 
kök kunde göras genomgående från fasad till fasad och alltså få sol på 
någon sida. Att bygga smalhus var också rationellt, en massproduktion 
av likadana lägenheter blev möjlig. Husen placerades fritt i natur och 
grönska, orienterade efter väderstreck för att få maximalt med ljus och 
luft. 

Det mest karaktäristiska för de nya husen var själva hustypen; det 
tunna smalhuset med ett djup på bara 8-10 m, oftast inte högre än 3 
vån. De hade för det mesta två till tre ljusa trapphus per huskropp och 
två lgh per trapplan, ibland tre. 

De nya funktionalistiska idéerna slog också igenom i de ändamål
senliga och yteffektiva planlösningarna. Man försökte även få de boen
de att förbättra sina bostadsvanor genom att göra köken så små att de 
inte gick att sova i och i stället ha ett separat matrum. Dessutom före
språkade man användningen av ett modernt vardagsrum framför det 
gammalmodiga finrummet. 

Traneberg byggs 

Stockholms stad hade köpt marken i Traneberg redan i början av 
1900-talet. Men eftersom marken inte var särskilt lämplig för träd
gårdsstadsbebyggelse, som var den tidens ideal, dröjde det ända till 
1930-talet innan den verkliga exploateringen kom igång. 

Ett första stadsplaneförslag från fastighetskontoret lades fram 1931. 
Bakom det stod bl a chefen för lantegendomsavdelningen Axel Dahl
berg. Förslaget innehöll 10 m breda smalhus i 3 våningar vilket orsa
kade livliga diskussioner. Många ville i stället bebygga området med de 

Flygbild över Traneberg från Tranebergsplan 
mot Tranebergsbron och Kungsholmen. Foto: 
Oscar Bladh 1939, Stockholms stadsmuseum. 

6 

Situationsplan över Traneberg med Stock
holmshems hus särskilt markerade. 



Smalhusen har flacka sadeltak och fasaderna 
var ursprungligen putsade i ljusa kulörer med 
fönstren placerade i fasadliv. 

När området byggdes sparades naturmarken 
mellan husen i hög grad, oftast ända fram till 
husgrunden, vilket kunde ske genom att husen 
byggdes manuellt. 

vanligare 15-16 m breda tjockhusen som bl a uppförts vid Fredhäll 
och Kristineberg på Kungsholmen. Trots allt segrade det av Dahlberg 
lanserade smalhuset. 

Stadsplanen fastställdes 1932 och Traneberg, som byggdes i huvud
sak av privata byggherrar åren 1934-39, blev den första smalhusstads-
delen utanför de gamla tullarna. 

Utemiljön 

Med målsättningen att skapa sunda och gröna boendemiljöer gjordes 
en tydlig uppdelning mellan bostads- och arbetsområden. En princip 
vid utbyggnaden var att i första hand placera flerbostadshusen på höj
derna längs med eller vinkelrätt mot gatorna och spara sluttningar och 
dalgångar som naturmark med ytor för bl a lek och idrott. Idealet var 
luftigt placerade "hus i park", 

Naturmiljön i smalhusområdena är ofta mycket rikare än i senare 
byggda bostadsområden. Genom sin variation mellan berg, växtlighet 
och öppna ytor utgör de en spännande miljö. 

"Kris i befolkningsfrågan" 

Samtidigt med krisprogrammet 1933 tillsattes en bostadssocial utred

ning om "främjande av bostadsförsörjning för mindre bemedlade 

barnrika familjer". Året därpå kom makarna Alva och Gunnar Myrdals 

bok "Kris i befolkningsfrågan" som en larmrapport om den sjunkande 

nativiteten vilken halverats från sekelskiftet fram till 1930. Krisen 

hängde i hög grad samman med de usla bostadsförhållandena. Den 

vanligaste bostaden även för barnrika familjer var i början av 1930-ta-
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Plaskdammen vid Idrottsparken på 1950-ta-
let. Foto: C. G. Rosenberg, Stockholms stads
museum. 

let en lägenhet om ett rum och kök oftast utan bad eller dusch. Det fö
rekom även att man hade inneboende i den redan trånga lägenheten. 

Makarna Myrdal föreslog bl a att barnfamiljerna skulle få större och 
bättre bostäder med subventionerade hyror. Riksdagen inrättade 1935 
en låne- och bidragsfond genom vilken medel skulle ges till erkända 
allmännyttiga bostadsföretag, helst i nära samarbete med kommunala 
myndigheter. Resultatet blev de s k barnrikehusen eller "myrdalshus" 
som de också kallades. 

Några av Stockholmshems fd barnrikehus i 
Traneberg. De första barnrikehusen fick inte 
balkonger vilket var en påtaglig skillnad jäm
fört med andra smalhus. 

Barnrikehus 

Huvuddelen av de barnrikehus som tillkom under 1930-talet i Stock
holm byggdes och förvaltades av det kommunala bostadsbolaget AB 
Stockholmshem. 

För barnrikehusen ställde staden gratis mark till förfogande. Ge
nom statliga lån och hyresbidrag i form av årliga familjebidrag (30% 
för 3 barn, 40% för 4 barn, osv) kunde bostadskostnaderna hållas 
nere. Hyresbidragen minskades dock om familjen blev mindre, t o m 
om något barn dog. 

Största delen av lägenheterna i Stockholmshems barnrikehus i Tra

neberg utgjordes av bostäder om två rum och kök med en yta på ca 48 

kvm. Alla lägenheter fick varmvatten och badrum även om fastighets-
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Lekplats i kvarteret Högklint på 1930-talet. 
Foto: Nils Åzelius. Stockholms stadsmuseum. 

nämnden tidigare varit emot att statligt subventionerade bostäder för 
arbetare och mindre bemedlade försågs med sådan "lyx". 

Som villkor för att få hyra t ex en tvårumslägenhet i ett barnrikehus 
måste familjen i fråga ha minst tre minderåriga barn under 16 år. I 
början kontrollerades familjernas storlek årligen och de som inte läng
re uppfyllde kravet tvingades att flytta. 

Stockholmshem uppförde sjutton barnrikehus i norra Traneberg 
mellan 1936 och 1938. Den vanligaste lägenheten där bestod av två 
rum och kök. Året därpå 1939 byggde man stadsdelens åtta sista barn
rikehus vid Idrottsparken närmare bron. Där byggdes för de riktigt 
stora familjerna flera treor på 58 kvm som även fick balkong. Totalt 
hade Stockholmshem då 323 lägenheter i Traneberg och antalet barn i 
dessa uppgick som mest till nästan 900. 

Service 

När stadsdelen var ny fanns det gott om små butiker av olika slag som 
bageri, färghandel, kött- och fiskaffär, blomsteraffär, skräddare, sko
makare och vanliga livsmedelsbutiker. Något utpräglat centrum fanns 
inte utan affärerna låg utspridda i bostadsområdet. Det som i första 
hand har försvunnit är de små specialbutikerna, medan livsmedelsbu
tiker lättare kunnat överleva. 

När Stockholmshem byggde barnrikehusen i norra Traneberg bygg
de man samtidigt barnkrubba och eftermiddagshem för barnen i om
rådet. Lokalerna på Margretelundsvägen 63 har använts till barnom
sorg ända fram till 1993 när dåvarande fritidshemmet stängde och 
man byggde om lokalerna till bostäder och installerade hiss. I dag finns 
det två nya daghem i området, dels i bottenvåningen på ett tillbyggt 

I dag är det bostäder i den fd barnkrubbans 
lokaler. 
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hus på Kilsbergsvägen 9 och dels i ett fristående hus på Margrete-
lundsvägen 73. 

Den första skolan i Traneberg byggdes kring sekelskiftet och den sk 
"Tornskolan" tillkom 1926. Men när Traneberg byggdes ut under 
1930-talet räckte de inte till utan Alviksskolan fick ytterligare en ny 
byggnad 1939 i rött tegel. 

I dag går det ca 800 elever i skolan i årskurserna 1-9. Förutom van
lig grundskola har man speciella syn- och hörselklasser med elever från 
hela Stockholm, dessutom finns ett mindre hörselgymnasium. 

Spårvagnen till Traneberg som funnits sedan 1914 ersattes 1952 
med tunnelbanan vilket gjorde att Tranebergsborna fick kortare restid 
från station Alvik in till centrala Stockholm. 

Förändringar - nya krav 

När smalhusen började byggas ansågs två rum och kök vara en bra fa
miljebostad. I dag anses den mer lagom för en eller högst två personer. 

Eftersom de flesta lägenheter var små fick det till följd att antalet 
barnfamiljer i Traneberg minskade drastiskt. Omkring år 1980 var an
delen barnfamiljer i Stockholmshems hus så låg som 4%, medan ande
len pensionärer ökade. Resultatet blev en mycket sned åldersfördel
ning och sämre underlag för service av olika slag. 

För att motverka flykten av barnfamiljer krävdes ett nytillskott av 
större lägenheter. Men även mindre lägenheter med tillgång till hiss 
behövdes för att också äldre och rörelsehindrade skulle kunna bo kvar 
inom området. 
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Den sk "Tornskolan" från 1926 vid Alviks-
skolan. 

Alla tillbyggnader har fått hiss. 



Den tillbyggda delen med hiss innehåller en 4:a 
och en 2:a per trapplan. 

Förnyelsen i Traneberg 

1983 antog Stockholms kommunfullmäktige ett handlingsprogram 
för upprustning och förnyelse av äldre ytterstaden. Syftet var att ge 
barnfamiljer, äldre och handikappade möjlighet att bo kvar i sina om
råden, att öka underlaget för service och skola samt att åtgärda trafik
problemen. 

Kv Tomtabacken m fl i Traneberg blev ett pilotprojekt inom Stock
holms kommuns planerade satsning, trots att förnyelsen där startat nå
gra år tidigare. Här fanns alla viktiga komponenter med som ombygg
nad, tillbyggnad och nybyggnad. Förnyelsen utvärderades i flera forsk
ningsprojekt. 

De tillbyggda tidigare slammade husen är lik
som de nybyggda kladda med beige kalksand
sten. 
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Stockholmshem i Traneberg 
i dag 

Nybyggda hus vid den avstängda Margrete-
lundsvägen. 

Smalhuslägenheterna är små men ljusa och 
välplanerade med bra rumssamband och ut
blickar, både inom lägenheten och mot omgiv
ningen. Takhöjden är oftast 2,7 m mot dagens 
standard 2,4 m. 

Stockholmshem bygger om 

I Stockholmshems område i kv Tomtabacken och Högklint m fl star

tade 1981 en ombyggnad med hopslagningar av ett fåtal smålägenhe

ter samt tillbyggnader i 4 våningar med hiss på åtta stycken befintliga 

hus (63 lgh). Dessutom byggdes sex helt nya fristående hus vid den av

stängda Margretelundsvägen och tre vid Nipfjällsvägen, utförda som 

två hopkopplade 4-5 våningars tillbyggnader (160 lgh). 
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Tillbyggnaderna placerades in mot gårdar el
ler mot omgivande naturmark för att inte för
ändra gatubilden. 

De ursprungliga köksskåpen finns kvar mellan 
kök och matrum, 

Vid ombyggnaden moderniserades alla befintliga lägenheter vad 
gäller kök och badrum. Gasspisar byttes mot elektriska, gamla disk
bänkar och kylskåp byttes ut och badrummen förnyades helt i sam
band med att ytan utökades något på hallens bekostnad. Vatten- och 
avloppsrör drogs i en ny slits i badrummen och alla elledningar drogs 
om. Fönstren tätades och målades liksom trappuppgångar och källare. 
De befintliga tvättstugorna moderniserades, nya installerades och en 
ny hyresgästlokal iordningställdes på Margretelundsvägen 63 c. 

Den yttre miljön är en av de främsta kvaliteterna i smalhusområde-
na, därför strävade man efter att bevara gatubilden med de karakteris
tiska smala gavlarna. Utformningen av tillbyggnaderna gjordes dessut
om med utgångspunkt från de befintliga husen för att i så stor ut
sträckning som möjligt bibehålla karaktären. Alla tillbyggnader och 
nya hus fick hiss. 

Andelen lägenheter med två rum och kök dominerar fortfarande ef
ter om- och tillbyggnaderna, men andelen tre rum och kök och större 
har ökat från en femtedel till nästan en tredjedel. De större lägenheter
na ligger framförallt i de tillbyggda och nybyggda husen och det är 
också där som de flesta barnfamiljerna finns. Efter ombyggnaden m m 
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Lekplatsen i kv Högklint i dag med tillbygg
naderna mot gården. 

är fortfarande andelen enpersonshushåll större i Traneberg än i Stock
holm som helhet med mer än 60% mot drygt 50% i Stockholm. 

Antalet hushåll med tillgång till hiss har blivit relativt stort, delvis 
pga att även befintliga gavellägenheter i alla tillbyggda hus fått tillgång 
till hiss genom en dörr ut i det nya trapphuset. Hiss installerades även 
i huset Hoburgsstigen 13. För att förbättra utemiljön i området ordna
des nya uteplatser, lekplatser och planteringar. 

Nya parkeringsplatser har ordnats vid bl a 
Hoburgsstigen. 

Gatumiljön 

När husen byggdes på 1930-talet förekom ingen trafikseparering då 
trafiken knappast var något problem. Men så småningom började det 
komma mer störande genomfartstrafik och även oordnad parkering ef
tersom antalet parkeringsplatser i området var för få. 

I samband med att man byggde nya hus stängdes Margretelundsvä-
gen av ner mot Ulvsunda. Samtidigt stängdes en tidigare genomfart 
mellan kv Burgfjället och Högklint så att man fick ett större samman
hängande grönstråk. 

För att undvika att ta för mycket kvartersmark i anspråk till nya 
parkeringsplatser så ställdes ca 50 nya platser i ordning utefter de be
fintliga gatorna, vinkelrätt mot dessa. Ytterligare 120 parkeringsplatser 
finns i ett garage under de nybyggda husen. 
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Stockholmshems framtidsplaner 

De tidigare barnrikehusen vid Idrottsparken. 

De åtta husen vid Idrottsparken ligger i sluttningen ner mot vattnet. 
Fyra av husen innehåller enbart tvåor med burspråk till vardagsrum
men och de andra (yra innehåller ettor och treor där bara treorna har 
balkong. Husen fasadrenoverades och balkongerna fick nya fronter 
och räcken 1978. Tvättstugorna har moderniserats. 

En renovering och modernisering av lägenheterna har varit på tal 
men är uppskjuten då husen är i gott skick och det finns andra sämre 
fastigheter som är i mer akut behov av åtgärder. 

Det gäller framförallt en fastighet på Kebnekaisevägen och två ny
förvärv på Hunnebergsvägen där renovering är planerad. Aktuella åt
gärder är stambyte, nya kök och badrum, fönsterrenovering med ener
giglas, nya säkerhetsdörrar till lägenheterna, nya balkongfronter och 
-räcken samt fasadrenovering. 

Stockholmshems senast köpta fastigheter i Traneberg är Ödmårds-
vägen 5 och Hallebergsvägen 23-27 vid Himmelsfärdsberget. Båda 
fastigheterna renoverades i slutet av 1980-talet och är i gott skick. 

Vid Idrottsparken fick de största lägenheterna balkonger. Rummen är väl propor
tionerade och lätta att möblera trots sina små mått. 

Kebnekaisevägen 1-5. Vidängsvägen 39. 

15 



Hunnebergsvägen 3-5 överst. 

Hallebergsvägen 23-27 ovan. 

Ödmårdsvägen 5 th. 
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Målning över lägenhetsdörrar på Hunnebergs
vägen 3-5. 

Ursprunglig takmålning i trapphuset Hunne
bergsvägen 16-18. 

Hunnebergsvägen 16-18. 
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Stadsdelen i dag 

I dag är Traneberg ett attraktivt område med sin närhet till innerstan, 
sina goda kommunikationer och tillgång till grönområden. Bl a finns 
värdefulla natur- och rekreationsområden kring Johannelunds gård 
och ovanför Sandviks gamla arbetar- och tjänstebostäder. 

Vid Ulvsundasjön finns flera båtuppläggningsplatser. 

Traneberg har inte så många butiker men hösten 1998 öppnar ett 
nytt centrum "Alviks torg" vid Alviksplan med bl a livsmedelsaffär, 
restaurang, bank och klädbutiker. 

Tranebergsplan har apotek, post, vårdcentral, 
restaurang, livsmedelsaffär och ett par andra 
butiker. 

Vid Johannelunds gård finns ett stort grönom
råde med bl a kolonilotter. 

Fakta om Stockholmshem i 
Traneberg 

Område 002 
Hoburgsstigen 1-13, 10-14. Högklintsvägen 1, 2-8, Kebnekaisevägen 1-5, 
Kilsbergsvägen 1-7, Margretelundsvägen 55-67, 64-66, Vidängsvägen 
32-50, 39, Ödmårdsvägen 1 
Byggnadsår: 1937-38/1983-84 
Arkitekt: SSFK/Rahmqvist, Carl Melin/Coordinator Arkitekter AB 
Ombyggnadsår: 1981 -84 
Arkitekt: Coordinator Arkitekter AB 
lägenhetsfördelning: 23 st 1 rok 

194 st 2rok 
51 st 3 rok 
27 st 4 rok 
12 st 5 rok 

307 st lgh totalt 
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Område 008 
Glimmerbacken 1-7, Margretelundsvägen 16-18, Porfyrvägen 4-22 
Byggnadsår: 1939 
Arkitekt: SSFK/Carl Melin 
Lägenhetsfördelning: 25 st 1 rok 

48 st 2 rok 

24 st 3 rok 
97 st lgh totalt 

Område 147 

Margretelundsvägen 76-86, Nipfjällsvägen 8-12 
Byggnadsår: 1984-85 
Arkitekt: Coordinator Arkitekter AB 
Lägenhetsfördelning: 65 st 2 rok 

64 st 3 rok 

25 st 4 rok 
5 st 5 rok 

159 st lgh totalt 

Område 177 

Hunnebergsvägen 3- 5 , 1 6-1 8 
Byggnadsår: 1935 
Arkitekt: SSFK/Edvin Engström, Carl Melin 
Lägenhetsfördelning: 21 st 1 rok 

9 st 2 rok 
30 st lgh totalt 

Område 201 
Hallebergsvägen 23-27 
Byggnadsår: 1938 
Arkitekt: SSFK/Edvin Engström 
Ombyggnadsår: 1987 
Arkitekt:Carlbring Englund Arkitektkontor AB 
Lägenhetsfördelning: 4 st 1 rok 

13 st 2 rok 
2 st 3 rok 

19 st lgh totalt 

Område 202 
Ödmårdsvägen 5 
Byggnadsår: 1942 
Arkitekt: SSFK/Edvin Engström 
Ombyggnadsår: 1988 

Arkitekt: Carlbring Englund Arkitektkontor AB 
Lägenhetsfördelning: 20 st 2 rok 

1 st 3 rok 
21 st lgh totalt 
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Stockholmshem 

Stockholmshem bildades 1937 och är landets näst största bostadsbo
lag. Vi ägs av Stockholm stad. Företagets affärsidé är att långsiktigt äga 
och utveckla bostäder i Stockholm för dem som väljer en prisvärd och 
modern hyresrätt som boendeform. Årsomsättningen är ca två miljar
der kronor och våra fastigheter har ett bokfört värde på ca åtta miljar
der kronor. 

Fastighetsbeståndet på närmare 600 fastigheter är jämnt fördelat 
över vår stad och rymmer lika många människor som en medelstor 
svensk stad. Det innebär att vi året runt, dygnet runt förvaltar ca 
35 000 lägenheter och över 3 500 lokaler fördelade på 2 miljoner kva
dratmeter och lika mycket markområden. 

Som landets första bostadsbolag erbjuder vi våra hyresgäster att själ
va måla, tapetsera och sköta om golven eller att köpa dessa tjänster av 
oss. Poängen är att hyresgästen kan påverka sin hyra och sätta en indi
viduell prägel på sitt hem. Våra hyresgäster erbjuds också möjligheter 
att kunna byta sin lägenhet via den interna kön för att på så sätt nå 
sina drömmars bostad. 

Stockholmshem har redan från början månat om att satsa på kultur 
och konstnärlig utsmyckning. Nästan alla områden pryds av konstverk 
och i samband med att vi renoverar kompletterar vi med ny konst för 
att förstärka hyresgästernas identifiering med sitt område. 

Miljöfrågorna kommer att spela en betydelsefull roll inför 2000-ta-
let. Vi förnyar därför fastigheterna så att hyresgästerna skall kunna 
återanvända och återvinna så mycket som möjligt. Vid renoveringar och 
nybebyggelse används miljöriktiga material. Stockholmshem har med 
tiden övergått från att vara stor bostadsproducent till att bli en utpräg
lad serviceorganisation med stort ansvar för hyresgästernas välbefin
nande. 
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